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تذكرة شهر رمضان املبارك
رب العاملني ،وصىل اهلل عىل س ّيدنا
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل ّ
حممد وآله الطيبني الطاهرين.
نحن يف هذه األيّام يف أواخر شهر شعبان عىل ٍ
قرب من شهر رمضان
املبارك ،ولذلك نذكر بعض التذكرة هبذه املناسبة.
َّ
إن شهر رمضان هو شهر تزكية النفس وشهر العبادة وشهر التقرب من
وخص
اهلل سبحانه وتعاىل ،وقد فتح اهلل سبحانه وتعاىل فيه أبواب رمحته،
ّ
هذا الشهر بعطايا ونفحات ،وجعل هذا الشهر الوقت األمثل لسعي
اإلنسان إىل الصالح والفالح ،وتغيريه لنفسه.
وقد قدر سبحانه مدة الصيام شهرا ً رعاية للسنن النفسية فيام حيتاج إليه
اإلنسان ألجل إحداث تغيري يف نفسه ،حيث ُذكِ َر يف الدراسات النفس ّية َّ
أن
غري عاد ًة ما ّ
فأقل ما حيتاج إليه هو أن يواظب عىل
اإلنسان إذا أراد أن ُي ر
سلوكه ويراعيه لفرتة شهر ،فإذا أراد من هو معتاد عىل التدخني مث ً
ال أن يرتك
التدخنيّ ،
فأقل ما حيتاج إليه هو أن يشدّ عىل نفسه ملدّ ة أربعة أسابيع أو شهر
حتى يستطيع أن يقيض عىل هذه العادة الضارة.
ومن املعروف َّ
أن تغيري العادات ليس سهالً ،كام أن كسب العادات
اجل ّيدة اجلديدة ليس باألمر السهل ،فالتنم ّية النوع ّية لإلنسان حتتاج إىل
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املواظبة واملراقبة والعناية لفرتة ،وال حتصل بني عش ّي ٍة وضحاها ،فال بدَّ أن
ٍ
غري يف نفسه شيئ ًا.
يشدّ اإلنسان عىل نفسه ولفرتة حتى يستطيع أن ُي ر
وشهر رمضان هو موعد التغيري وموعد التزك ّية واإلصالح ،وقد فرض
اهلل فيه الصيام عىل اإلنسان حتى ُيسيطر اإلنسان عىل رغباته املا ّدية أكثر،
وختف فيه هذه الرغبات ،وجيد فراغ ًا من ضوضاء هذه الرغبات يف النفس
ّ
اإلنسانية وهيمنتها عليها لكي يرجع إىل نفسه ،ويرجع إىل ٍ
مزيد من استذكار
ّ
اهلل سبحانه وتعاىل والدّ ار اآلخرة ،وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل رصحي ًا يف
ِ
ِ
الص َيا ُم ك ََام
ب َع َل ْيك ُُم ر
القرآن الكريم يف آية الصيامَ { :يا َأ هُّيَا ا َّلذي َن َآ َمنُوا كُت َ
ِ
ب َع َىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون}(.)1
كُت َ
فغاية الصيام هي التقوى والورع ،والتخ ّلص من العادات وامللكات
السيئة ومن األمور الذميمة ،واستحصال اخلصال الراقية ،مثل التفكري
بالنّاس اآلخرين والشعور بمعاناهتم ،فاحلكمة يف ختصيص هذا الشهر
بالفضل وإجياب الصيام فيه هي التنمية الراشدة للنفس اإلنسانية.
واإلنسان العاقل إذا ُأ ِم َر بيشء يلتفت إىل احلكمة فيه ويسعى إىل أن حي ّقق
هذه احلكمة ،ولذلك ينبه يف الروايات الرشيفة عىل ِ
احلكَم يف األحكام ،فلقد
ُ ّ
ال ـ ـ الصالة حتصي ً
فرض اهلل سبحانه وتعاىل ـ ـ مث ً
ال للذكر والشكر وانتهاء عن
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الفحشاء عن املنكر ،وهنى عن رشب اخلمر حتصين ًا للعقل والزكاة عون ًا
للفقراء ،وهكذا احلال يف سائر األحكام.
إذ ًا شهر رمضان شهر جمعول هلذه الغاية ،وهي حتصيل التقوى وتنميتها
وهي كلمة جامعة جلميع معاين الرشد والتب ر واحلكمة والفضيلة.
خص اهلل سبحانه وتعاىل هذا الشهر بليلة فريدة يف أيّام السنّة ،وهي
وقد ّ
ٍ
ليلة القدر ،لكي يتأ ّمل اإلنسان تأ ّم ً
جهة،
ال سنو ّي ًا أمور سنته السابقة من
وحييص عىل نفسه مواضع القصور والتقصري والتفريط ،وخيطط ألمور سنته
القادمة من جهة أخرى كي يتقي تلك املواضع ويسعى إىل الرقي
واالستزادة ،فهذه مناسبة لطيفة ،وذلك ترشيع لطيف وحكيم للغاية.
ليس من الصحيح أن يسرتسل اإلنسان طيلة السنة وينشغل دائ ًام دون
توقف يف ضوضاء احلياة والشهوات والرغبات واالجتامعات ،وإذا به
يقرتب من املوت من غري أن حياسب نفسه ،بل يكون هناك موعد سنوي
للمحاسبة ومقتضياهتا ،وهي ليلة القدر.
فالتجار والفالحني
وللعقالء نوع ًا موعد سنوي ملحاسبة أمورهم
ّ
والعامل عاد ًة يكون هلم يوم بالسنة يقدّ رون فيها الربح واخلسارة ،فالتاجر
النابه الذي يريد أن ال ختتلط عليه األمور جيعل لنفسه حساب ًا سنو ّيا ،ولذلك
وجب اخلمس يف السنةَّ ،
ألن السنة باختالف فصوهلا من الشتاء والصيف
والربيع واخلريف ،وتق ّلبات اجلو وتقلبات األشجار واحليوانات وأمزجة
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النّاسّ ،
كل ذلك يوجب تفاوت ًا يف احلوائج وتنمية املال ،فاقتىض أن ُيرتَّب
موعد ًا سنو ّي ًا ،حتّى يالحظ ما حصل له يف السنة وخي ّطط لسنته املقبلة ،فهذا
يشء معقول ومفهوم وحكيم.
وكذلك يكون احلال يف اجلانب األهم يف حياة اإلنسان وهو اجلانب
املعنوي والروحي ،فلزم عىل اإلنسان أن يكون له اهتامم سنوي حمدد لتطهري
نفسه وتأ ّملها وتصفيتها بمقدار شهر من األشهر االثني عرش للسنة حتى ال
يغفل بفعل تتابع احلوادث.
وقد جعل اهلل سبحانه يف وسط ذلك ليلة القدر لتكون حمفوفة بأجواء
جادة ومناسبة للحساب والتقدير .وذلك أمر ج ّيد وحكيم.
لقد أراد اهلل سبحانه وتعاىل من خالل شهر رمضان وفرض صيامه أن
ويوجهنا إىل استحضاره ،ويو ّفر لنا أدوات االستعداد للدّ ار
ُُّي ّيئنا للقائه،
ّ
اآلخرة.
فعلينا أن ننتبه ونلتفت ونأخذ بالعظة وباحلكمة ،وال تغلبنا ضوضاء
احلياة ودفؤها ،فهذه األجواء التي نشهدها يف هذه احلياة والتي نشعر فيها
بالدفء من النِعم التي أنعم اهلل سبحانه وتعاىل هبا علينا ،سواء كانت نعمة
السكن واألثاث وغريها من مباهج احلياة ونعمة األزواج واألوالد
واألصدقاء واملجتمع العام ،فهذه األمور ك ّلها أمور ِ
مفارقة ،ولقاء بعضنا
ببعض ـ ـ أيّ ًا كانت عالقاتنا ـ ـ هو لقاء مسافرين يف مسافة من الطريقُ ،ث ّم
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ٍ
يفرتق ه
واحد يف طريقه ،فالذي يكون قرين اإلنسان بشكل دائم إنّام هو
كل
َ
اإلنسان يف خلوته ويف اجتامعه ويف
اهلل سبحانه وتعاىل ،فهو الذي ال يفارق
مجيع خطواته وأحواله ومراحل حياته ،وهو قرين اإلنسان عند املوت
وبعده ،وحتّى القيامة ،كام ّ
أن ما يكون قرين اإلنسان هو ما اشتمل عليه من
خصاله الكريمة أو خصاله اللئيمة ـ ـ نعوذ باهلل ـ ــ ،واملحاسن أو املساوئ التي
هي فيه ،وأعامله التي اكتسبها ،فهذه األمور هي قرين اإلنسان دائ ًام ،وإنّام
ينظر اهلل سبحانه وتعاىل إىل شخص ّية اإلنسان من خالهلا ،فعلينا أن نسعى يف
نطور أنفسنا يف هذا الشهر الفضيل ،ونسعى إىل تأ ّمل أحوالنا ،ونستعدّ
أن ّ
للقاء اهلل سبحانه وتعاىل.
أتلو عليكم كالم ًا ألمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) ،أورده السيد
الرشيف الريض يف هنج البالغة يف قسم احلكم واألقوال ،وقال عنه( :لو مل
يكن يف هذا الكتاب ّإال هذا الكالم لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة
وبصرية ملُب ر وعربة لناظر مفكّر) ،وهو كذلك.
فلنستمع إىل كالم أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه).
(ال َتكُن ِِمن يرجو ِ
اآلخ َر َة بِ َغ ْ ِ
قال (عليه السالم)َ :
ري َع َم ٍل ،و ُي َر رجي
ْ َّ ْ َ ْ ُ
الز ِ
الت َّْوب َة بِ ُط ِ
ول األَ َم ِلَ ،ي ُق ُ
اه ِدي َن ،و َي ْع َم ُل ِف َيها بِ َع َم ِل
ول ِيف الده ْن َيا بِ َق ْو ِل َّ
َ
الر ِ
اغبِنيَ ِ ،إ ْن ُأ ْعطِ َي ِمن َْها َمل َي ْش َب ْع ِ
وإ ْن ُمن ِ َع ِمن َْها َمل ْ َي ْقن َْعَ ،ي ْع ِج ُز َع ْن ُشك ِْر َما
َّ
ْ
ِ
ُ ِ
الز َيا َد َة ِف َيام َب ِق َيَ ،ين َْهى َ
ب
وت و َي ْبت َِغي ر
وال َينْت َِهي و َي ْأ ُم ُر بِ َام َال َي ْأ ِتُ ،حي ه
أ َ
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ِ
ِ
الص ِ ِ
احلنيَ َ
وه َو َأ َحدُ ُه ْمَ ،يك َْره ا ْمل َْو َت
وال َي ْع َم ُل َع َم َل ُه ْم ،و ُي ْبغ ُض ا ْمل ُ ْذنبِنيَ ُ
َّ
ل ِ َك ْثر ِة ُذنُوبِه ،وي ِقيم َع َىل ما يكْره ا ْملَو َت له( ،)1إِ ْن س ِقم َظ َّل ن ِ
َادم ًا وإِ ْن َص َّح
ْ
َ َ
َ َ َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُل ،إِ ْن َأ َص َابه َب َالء َد َعا
َأم َن َالهي ًاُ ،ي ْع َج ُ
ب بِنَ ْفسه إ َذا ُع َ
ويف و َي ْقن َُط إ َذا ْابت َ
ُم ْض َط ّرا ً وإِ ْن نَا َله َر َخاء َأ ْع َر َض ُم ْغ َ ّرتا ًَ ،ت ْغ ِل ُبه َن ْف ُسه َع َىل َما َي ُظ هن َ
وال َي ْغلِ ُب َها َع َىل
َاف َع َىل َغ ْ ِ
ريه بِ َأ ْدنَى ِم ْن َذنْبِه ،و َي ْر ُجو لِنَ ْف ِسه بِ َأ ْك َث َر ِم ْن َع َملِه ،إِ ِن
َما َي ْس َت ْي ِق ُنَ ،خي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
 ر إِ َذا َع ِم َل و ُي َبال ِ ُغ إِ َذا َس َأ َل ،إِ ْن
اس َت ْغنَى َبط َر و ُفت َن وإِن ا ْف َت َق َر َقن َط َ
ْ
وو َه َنُ ،ي َق ر ُ
ِ
حمنَة ا ْن َف َر َج َع ْن
وس َّو َ
َع َر َض ْت َله َش ْه َوة َأ ْس َل َ
ف الت َّْو َب َة ،وإِ ْن َع َرتْه ِ ْ
ف ا ْ َمل ْعص َي َة َ
َرش ِائ ِ
َرب ،و ُي َبال ِ ُغ ِيف ا ْمل َْو ِع َظ ِة َ
ف ا ْل ِع ْ َرب َة َ
وال َيت َِّع ُظَ ،ف ُه َو
ط ا ْمل ِ َّل ِةَ ،ي ِص ُ
وال َي ْعت ِ ُ
َ
ومن ا ْلعم ِل م ِقل ،ين َِافس ِفيام ي ْفنَى ويس ِ
بِا ْل َقو ِل م ِدل ِ
ام ُح ِف َيام َي ْب َقىَ ،ي َرى
ُ ُ َ َ
َُ
َ ََ ُ
ْ ُ

وال يب ِ
اد ُر ا ْل َف ْو َتَ ،ي ْس َت ْعظِ ُم ِم ْن
ا ْل ُغن َْم َم ْغ َرم ًا وا ْل ُغ ْر َم َم ْغنَ ًامَ ،خي َْشى ا ْمل َْو َت َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َم ْع ِص َي ِة َغ ْ ِ
حي ِق ُره ِم ْن
ريه َما َي ْستَق هل َأ ْك َث َر منْه م ْن َن ْفسه ،و َي ْس َتكْث ُر م ْن َطا َعته َما َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ريهَ ،فهو َع َىل الن ِ ِ
َط َ ِ
ِ
ب
َّاس َطاعن ولنَ ْفسه ُمدَ اهن ،ال َّل ْه ُو َم َع األَ ْغن َياء َأ َح ه
اعة َغ ْ ِ ُ َ
ِ
حيك ُُم َع َل ْي َها لِ َغ ْ ِ
حيك ُُم َع َىل َغ ْ ِ
ريه لِنَ ْف ِسه َ
إِ َل ْيه ِم َن ر
ريه،
وال َ ْ
الذك ِْر َم َع ا ْل ُف َق َراءْ َ ،
وال ي ِ
ِ
ِ
ِ
ويفَ ،
وخي َْشى
اع و َي ْعيص و َي ْست َْويف َ ُ
ُي ْرشدُ َغ ْ َريه و ُي ْغ ِوي َن ْف َسهَ ،ف ُه َو ُي َط ُ
اخلَ ْل َق ِيف َغ ْ ِ
ري َر ربه َ
ْ
وال َخي َْشى َر َّبه ِيف َخ ْل ِقه)(.)2
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رب العاملني ،و ّ
حممد وآله الطيبني
واحلمد هلل ر
صىل اهلل عىل س ّيدنا ّ
الطاهرين.
ونسألكم الدعاء.

